
Aquest juny, arriba a la Sala Beckett 
de Barcelona, de la mà del directot 
Óscar Molina, una obra de teatre 
que incideix de forma directa en 
l’actualitat del món dels joves i, 
concretament, en l’educació. 

Per al director, el dia a dia és ple de notíci-
es que parlen de l’estat de l’educació dels 
joves. D’aquesta manera, comenta que no 
fa molt “llegia que el pare d’un escolar va 
agredir un cap d’estudis i la directora d’un 
col·legi només perquè havien avisat al nen 
en qüestió que no corrés entre les taules”. 
Aquí, a Catalunya, per exemple, a principis 
d’abril, es va condemnar una mare per agre-
dir una professora a dos anys de pressó.

“Els escolars tutegen els professors i els 
tracten d’iguals, els pares acusen les ins-
titucions de falta de disciplina però ells no 
tenen temps - ni ganes - d’ocupar-se de la 
rebel·lió dels seus fi lls ni forces per apagar 
els focs quotidians que aquests generen 
dia sí, dia no”, comenta Óscar Molina. Re-

marca, també, que “tot plegat fa aigües i no 
sembla que a ningú li importi gaire perquè 
per sobre de tot hi ha”la crisi” i el futbol – 
és clar- (per no dir el Barça, a casa nostra)”.

Per tot això, assegura el director, “l’edu-
cació navega malament, gairebé sofreix 
un naufragi i, com un vaixell abandonat a 
la deriva, ningú sembla trobar-li el rumb 
adequat. Malgrat els continus debats, no 
es troba solució. No se sap si tornar a “la 
vella guàrdia” o demanar que intervingui 
un estat encara més paternalista”.

És per aquests motius que el teatre de Lutz 
Hübner és una proposta interessant, perquè 
“s’interessa pels joves i la seves angoixes, 
critica fort, posa el dit a la nafra. Però no fa 
mai dogma: mostra, ensenya, emociona, 
et fa preguntes, et mostra les teves pròpies 
contradiccions, les teves pors, els dubtes. I 
ho fa amb un llenguatge proper però envol-
tat d’una poètica teatral realista i suggerent. 
Demana als actors risc i veritat. Esforç i ritme 
per a una estructura moderna que immedia-
tament connecta amb una generació jove per 
fer-la còmplice. Però, sobretot, per no fugir de 
la refl exió. Reacció no pot deixar-te indiferent 
i destrueix, només amb dos personatges, la 
idea o el concepte de teatre per a joves”.

Textos: Redacció (redaccio@edicat.cat)

Fotos: Sala Beckett

  deria.cat

Sinopsi 

En Chris és un noi de setze anys que està a 

punt d’obtenir el graduat escolar, però de 

moment té molt males notes. Ja té dos insu-

fi cients i no se’n pot permetre cap més. Com 

que ha repetit curs una vegada, si ara no apro-

va, el seu pare es posarà furiós. No li queda 

altre remei, doncs, que intentar convèncer 

la nova professora, la senyoreta Stöhr, per a 

què faci la vista grossa a la seva assignatura 

i li doni la nota que necessita per treure’s el 

graduat. Però no compta amb el fet que ella 

és responsable, dedicada i compromesa amb 

la seva feina, i no està disposada a cedir. Des-

prés de la classe, parlen. La situació s’agreuja: 

una baralla, un cop de puny a la cara, un altre 

a l’estómac. La senyoreta Stöhr cau a terra, en 

Chris se’n va corrents...

Una obra de teatre del dramaturg Lutz Hübner refl exiona 

sobre les angoixes dels joves i la responsabilitat dels actes

Reacció
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Dies: 17, 18, 19 de juny
Caixa Sabadell Etnival 
Festival

 Girona
 www.caixasabadelletnival.com

Dijous, 18 de juny 
Raimundo Amador

21.00 h Auditori de Girona
 15/20€

Balkatalan Experience
 Gratuït

Divendres, 19 de juny 
La Transfrontalière de l’Amor
Antwerp Gipsy-Ska Orkestra
Balkan Beat Box

La Troba Kung-Fú
Shantel & Bucovina Club Orkestar

DJ La Morocha
 Gratuït

Dissabte, 20 de Juny
Tandarica Orkestar
Xazzar
Dúmbala Canalla
Gipsy.cz

Ojos de Brujo
DJ Click

 Gratuït

MÚSICA I TEATRE I POESIA I CIRC I FIRES I CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS

L’11 d’abril de 1814, pel tractat de Fontainebleau, Napoleó 
signa la rendició i marxa cap al seu desterrament suposada-
ment defi nitiu a l’illa d’Elba.

Un any abans, després de la catastròfi ca retirada de Rússia i 
de la pèrdua d’una armada enorme de més de mig milió de 
soldats, Napoleó encara havia assolit algunes victòries a Ale-
manya. En concret, el 2 i el 20 de maig de 1813, a Lützen i a 
Bautzen, respectivament. Tot i així, la sort estratègica de la 
guerra estava decidida a favor dels aliats que, aquell estiu, ha-
vien reunit diversos exèrcits amb un total de gairebé un milió 
de soldats, enfront d’uns pocs centenars de milers en el bàndol 
napoleònic. Ningú no s’havia estranyat massa, doncs, de la de-
cisiva victòria aliada a Leipzig, en l’anomenada “batalla de les 
nacions”, disputada entre el 16 i 19 d’octubre de 1813.

Malgrat aquesta derrota que s’acabaria demostrant decisi-
va, Napoleó encara va poder resistir en el poder durant el 
llarg hivern de 1813-1814, fi ns que, a la primavera següent, 
tot es va precipitar. Primer, amb la signatura del tractat de 
Valençay que reconeixia Ferran VII com a rei d’Espanya (10 
de desembre de 1813); i, poc després, amb la pau general i 
la renúncia a l’imperi (signada a Fontainebleau).

A aquestes alçades, doncs, les unitats militars napoleò-
niques es rendeixen a tot Europa i arreu s’arria la tricolor 
francesa (blau, blanc i vermell), que tenia el seu origen en 
el procés revolucionari iniciat el 1789. En realitat, però, no 
és exactament a tot arreu, atès que, com a mínim, hi ha una 
excepció ben coneguda. De fet, durant algunes setmanes, 
els napoleònics mantenen el control d’algunes ciutats cata-
lanes i, molt especialment, de Barcelona. Tant és així que, 
quan Ferran VII arriba davant de la capital del nostre país 
procedent de l’exili, els soldats francesos no el deixen pas 
entrar. I el nou monarca ha de passar del Besòs al Llobre-
gat pels peus de Collserola, observat pels soldats des de les 
muralles i pels ciutadans des dels terrats barcelonins.

Els napoleònics no abandonen la ciutat fi ns a la nit del 28 al 
29 de maig de 1814, quan ja feia un mes i mig que ja s’ha-
vien rendit a tots els racons d’Europa. De tal manera que 
Catalunya és l’últim lloc on oneja la bandera revolucionària 
que havia fet tremolar tot el continent. I alguns catalans, que 
fi ns aleshores havien lluitat amb totes les seves forces con-
tra aquell símbol, aviat coneixeran el terror imposat per les 
tropes de Ferran VII.  deria.net

Històries de Catalunya
LA DARRERA TRICOLOR
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Dies: del 06-05-2010 al 13-06-2010
Asufre
Teatre

 Teatre Capitol. La Rambla, 138. Barcelona
 18-20 euros
 www.grupbalana.com

Dies: 28-05-2010
Curtmetratges 
amateurs en DVD
Cal inscripció prèvia
Cinema

 Sala d’estudi Manuel Arranz
 22:00h

Dies: del 02-06-2010 al 20-06-2010
Reacció
Teatre

 Sala Beckett. Carrer Alegre de Dalt, 55 
bis. Barcelona

De dimecres a dissabte a les 22 h
Diumenge a les 19 h

 /www.salabeckett.cat

Dies: 10-06-2010
“Troba feina per a 
l’estiu o més enllà”, 
Assessoria laboral per 
a joves 
Conferència

 Sala estudi Vapor Vell
Cal inscripció prèvia

 21:30h

Dies: 11-06-2010
“Zend Vs. Symphony, 
els dos frameworks 
de PHP lliures més 
coneguts”, a càrrec de 
PHP Barcelona
Tertúlia 

 Golferichs-Eines Multimèdia. Gran Via, 491. 
Barcelona

 19:00h

Dies: 16 i 17 de juliol
CruïllaBCN 
Festival

 Parc del Fòrum. Barcelona
 www.cruillabarcelona.com

Ben Harper & Relentlesst, 
Macaco, Alpha Blondy, 
Vinicio Capossela, Lenine, 
Xavier Rudd, Love of Lesbians, 
Kase’o the Jazz Magnetism, 
Albert Pla y Los Sujetadores, 
The Mailers, D’Callaos, 
Terrakota, Roger Mas, 
Femi Kuti the Positive Force, 
At Versaris Asstrid, Balkatalan 
Experience, Maria Coma
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Les aules estan enceses i ho cons-
taten les noves dramatúrgies 
que incideixen en els conflictes 
d’avui. Després de l’estrena re-
cent al Tantarantana de la co-
mèdia negra Primaris, de Carles 
Mallol, la Sala Beckett acull des 
d’avui fins al dia 20 una altra obra 
que torna a esprémer la violència 
a les aules i la perversió de les rela-
cions entre alumnes i professors: 
Reacció, de l’alemany Lutz Hüb-
ner, reconegut pel seu magisteri 
en el teatre juvenil.
 Amb direcció d’Òscar Molina, 
que va elogiar un text «sense mo-
ralina que sacseja profundament 
el públic i li llança preguntes», el 
muntatge confronta un adoles-
cent –Albert Carbó– amb la seva 
professora –Lídia Linuesa–, a qui 
demana que l’aprovi per gradu-
ar-se. Arran de la negativa, el noi 
arribarà als punys... Casualment, 
Carbó va ser alumne de Linuesa, 

que va exercir la docència en un 
col·legi de l’extraradi barceloní. 
«El vaig tenir des de petit i no pa-
rava, el feia fora sovint de la clas-
se», recorda l’actriu, que va patir 
«la ràbia» d’altres alumnes. «N’hi 
va haver un que em va destrossar 
el cotxe... Jo pensava que podia 
fer-los canviar, però vaig apren-
dre que un professor no pot fer-hi 
res, és tasca de la societat; de tots: 
pares, fills i professors».

S E N S E  D O G M A  /  A  r i t m e  d e 
Coldplay, el muntatge emfatit-
za, segons el director, «la veu de 
l’autor i dels actors». «He intentat 
potenciar l’escriptura dinàmica 
i hàbil de l’obra amb el nervi de 
les interpretacions», explica Mo-
lina, que alaba el teatre de Hüb-
ner, «capaç de posar el dit a la na-
fra sense fer dogma, i de desper-
tar l’interès de joves i adults».
  L’autor, present ahir a la 
Beckett, va criticar el sistema edu-
catiu alemany i sobretot les esco-
les de formació professional. «Els 
que hi van saben que el seu únic 
futur és l’exclusió social perquè 
no tindran oportunitats per for-
mar-se. I descarreguen la frustra-
ció en els professors. S’ha de can-
viar el sistema i espero que obres 
com aquesta hi ajudin». H

TEATRE 3 ESTRENA

La violència
a les aules 
arriba a la Sala 
Beckett amb 
‘Reacció’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

33 Lídia Linuesa i Albert Carbó.

ciNE 3 PROMOciÓ

Entrades a dos euros 
per la Festa del cine

El públic d’aquest cap
de setmana tindrà rebaixa 
de dilluns a dimecres

OLGA PEREDA
MADRID

Petit premi per a totes les persones 
que continuen pagant per veure ci-
ne en pantalla gran. Els espectadors 
que vagin a les sales aquest cap de 
setmana rebran, juntament amb 
l’entrada, una acreditació que els 
permetrà anar al cine el dilluns 7, el 

dimarts 8 i el dimecres 9 per dos eu-
ros. Tret que la pel·lícula elegida si-
gui en 3D. En aquest cas, als dos eu-
ros s’hi sumarà el complement habi-
tual de les tres dimensions, encara 
que la decisió dependrà de cada sa-
la. És el que el sector anomena la Fes-
ta del Cine, una iniciativa copiada 
de França (on fa 25 anys que funci-
ona) que ara celebra la seva segona 
edició a Espanya. L’any passat es van 
despatxar 700.000 tiquets de preu 
reduït. Aquest any, l’objectiu de la 
festa –ideada per productors, distri-

buïdors i exhibidors– és arribar fins 
al milió. 
 A més a més de la possibilitat 
d’anar tres dies al cine per dos eu-
ros, cada acreditació comportarà un 
altre regalet: la visió gratuïta d’una 
pel·lícula a www.filmotech.com, 
amb un catàleg (on no hi ha cintes 
d’estrena recent) que arriba a les 
1.600 obres. El seu màxim respon-
sable, Enrique Cerezo, va assegurar 
que la Festa del Cine té per objectiu 
animar la gent a pagar per la cultu-
ra. Segons les seves dades, les descàr-
regues il·legals de cine multipliquen 
per quatre les compres d’entrades 
a les sales. El pessimisme s’estén al 
sector, malgrat que l’any 2009 la re-
captació als cines va augmentar un 
9% i els espectadors, un 2%. H

–¿Com serà el xou?
–Espero sorprendre. Hi faig de tot: 
canto, ballo, toco el piano... I el més 
important: intento llançar un mis-
satge optimista que inviti a disfru-
tar de la llibertat. És un element clau 
per al desenvolupament de l’ésser 
humà. Espero que la gent surti del 
concert amb ganes de viure, conten-
ta i amb l’emoció a flor de pell.
 
–A The element of freedom, el seu 
cinquè i últim disc, moltes cançons 

La diva del soul, que acaba 
d’anunciar el seu primer 
embaràs, presenta ‘The 
element of freedom’ al 
Sant Jordi (20.30 hores).

tracten de relacions amoroses.
–L’amor i les relacions entre els és-
sers humans són el més important 
que hi ha. Ens uneix perquè tots ho 
experimentem. Tots intentem rea-
litzar-nos en aquest terreny i hi ha 
unes quantes maneres d’entendre, 
sentir i viure l’amor i els sentiments 
que s’hi relacionen.

–La cançó Love is blind parla de no 
estar amb la persona correcta. ¿Ho 
fa per experiència pròpia? 
–No va d’això exactament. El  que hi 
dic és que l’amor no hauria de jutjar-
se perquè és una experiència indivi-
dual. No pots posar-te en l’amor dels 
altres, fins i tot el dels teus fills o en-
tre home i dona.

–Ens passem el dia fent-ho.
–És veritat. No podem evitar-ho, pe-
rò hauríem d’intentar-ho.

–Les lletres són més madures. 
¿Quanta autobiografia hi ha?
–He crescut musicalment i això es 
reflecteix en la meva manera d’ex-
pressar-me. La meva veu també ha 
madurat i és diferent. Algunes de les 
meves cançons són més personals, 
algunes altres es basen en coses que 
m’han explicat els amics o històries 
que he llegit i que m’emocionen. 

–¿És difícil evolucionar després d’un 
èxit tan impressionant com el del 
seu primer àlbum, que va llançar als 
20 anys?
–La relació entre públic i artista es 
basa en un equilibri delicat. Natural-
ment, la gent t’estima pel que saben 
de tu, pels teus discos anteriors, però 
també et volen veure créixer.

–¿Acceptarien un canvi radical d’Ali-
cia Keys?
–Un canvi molt radical podria 
descol·locar els meus seguidors, pe-
rò ningú no vol escoltar sempre la 
mateixa cançó. Com a artista he de 
mantenir una connexió amb el que 
he fet fins ara, però també he d’arris-
car i provar coses noves per continu-
ar evolucionant. I per això cal dur 
les antenes posades. Vaig fer el meu 
primer disc fa 10 anys. No puc oferir 
el mateix: jo he canviat i el meu pú-
blic, també.

–¿Prefereix anar de gira o gravar?
–Totes dues coses. Sortir de Nova 
York em permet veure cares noves 
i llocs diferents. Però és dur ser a 
la carretera, amb la maleta a sobre 
i lluny de casa. El que m’agrada de 
gravar un disc és poder ser a casa, 
sense moure’m i estar amb els meus. 
Disfruto amb aquesta estabilitat.

–Ha cantat amb Beyoncé l’enèrgi-
ca Put in a love song. I Beyoncé es 
va unir a Lady Gaga a Telephone. ¿El 
pas següent serà formar un trio?
–Seria una bogeria, però segur que 
ens divertiríem moltíssim. Per tant, 
no ho descarto.

–També ha cantat amb Alejandro 
Sanz i molts altres. ¿Què ha de tenir 
un artista per col·laborar-hi? 
–Hi ha d’haver una connexió i això 
es nota de seguida. A vegades creus 
que hi és, però no sorgeix res. Això 
no em preocupa. De tot s’aprèn. 

–Va estudiar piano. ¿Quins altres 
instruments li agradaria tocar?
–M’encantaria tocar la guitarra, 
que té més força que el piano. Tam-
bé m’atrau el violoncel. H

MARTA CERVERA
BARCELONA

Alicia Keys cantant i compositora R ACTUA AL SANT JORDI

ESTRELLA PRECOç 3 NOVA YORK, 1981 3 VA TRIOMFAR ALS 20 ANYS AMB ‘SONGS IN A MINOR’ 3 TÉ 12 GRAMMYS 

«He d’arriscar per 
continuar evolucionant»

EL PERIÓDICO

«Seria una bogeria 
cantar amb Beyoncé 
i Lady Gaga, però 
segur que ens 
divertiríem moltíssim»





38 LAVANGUARDIA C U L T U R A JUEVES, 3 JUNIO 2010

wBill Wyman, el antiguo bajista de los Rolling Stones, regresa hoy
a los escenarios barceloneses (Bikini, 21.30 h) al frente de sus
Rhythm Kings, dentro del Festival de Guitarra de Barcelona. Esa
plataforma, creativa creada en 1996, permite a Wyman ofrecer, a
sus 74 años, algunos de los ritmos y estilos que le son predilectos
desde la juventud como el blues, el jazz o el soul. En su seno mili-
tan músicos de la talla de Georgie Fame. / Redacción

wEl escritor y maestro Jaume Cela ha ganado –por tercera vez– el
XXVI Premio de Literatura Infantil El Vaixell de Vapor con Set
raons per estimar els meus pares. La obra se construye sobre el mo-
nólogo interior de Nil, el niño protagonista, que recibe una libreta
en la que debe escribir siete razones por las que quiere a sus pa-
dres. El jurado destacó el riesgo literario del libro. / Europa Press

wEl Tribunal Supremo confir-
mó ayer la condena impuesta
al humorista ya fallecido Pepe
Rubianes por vulnerar el dere-
cho al honor del alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote
(PP). Rubianes calificó en un
portal de noticias a Lanzarote
de “idiota” y “desgraciado”
por su postura respecto a la
salida de los papeles del
Archivo de la Guerra Civil
hacia Catalunya. / Efe

wEl debut en la novela del
periodista de La Vanguardia
Sergio Vila-Sanjuán, Una here-
dera de Barcelona (Destino),
aparece hoy en la misma edito-
rial en catalán (Una hereva de
Barcelona), tras cuatro edicio-
nes en castellano y una en Cír-
culo de Lectores, con un total
de 40.000 ejemplares. La nove-
la, éxito del último Sant Jordi,
transcurre en la Barcelona de
los años veinte. / Redacción

Condenapóstuma
del Supremo
aPepeRubianes

Aparece la versión
catalanade la novela
deVila-Sanjuán

wGramàtica de l'equilibri, un
libro de poemas agridulce,
insolente e irónico sobre la
relación de pareja, le ha repor-
tado el premio Amadeu Oller
para poetas inéditos a Sònia
Moya, nacida en Cerdanyola
del Vallès en 1981. Profesora
de lengua y literatura en Man-
resa, Moya ha recitado sus
versos en distintos actos públi-
cos. El libro ganador lo publi-
ca Galerada. / Redacción

El israelí YairKlartag obtiene el premio
de composición IreneuSegarra

El ganador, ayer por la tarde en la Pedrera
XAVIER GÓMEZ

wEl compositor israelí Yair Klartag recibió ayer por la tarde en la
Pedrera el premio del I Concurs Internacional Ireneu Segarra, con-
vocado por la Escolania de Montserrat con el apoyo de Obra Social
de Caixa Catalunya y dotado con 15.000 euros. La obra ganadora es
una Salve Regina, elegida entre piezas de 112 concursantes proceden-
tes de 33 países. La obra se estrena hoy en Montserrat. / Redacción

wL'Auditori de Barcelona aco-
gerá en julio el nuevo ciclo
Lighthouse, que consistirá en
cinco conciertos incluidos
en la programación del Grec.
La oferta incluye a Dr. John
(12 julio), The Bad Plus, Cedar
Walton y Bobby Hutcherson,
Béla Fleck Trio y Richard Bo-
na, y como clausura el 21 de
julio, Arturo Sandoval y el Ja-
vier Colina Trío con Sílvia
Pérez Cruz. / Redacción

Dr. John inaugurará
el cicloLighthouse
enL'Auditori

BillWymany susRhythmKings acercan
su jazz, r'n'b yblues al Festival deGuitarra

JaumeCela gana su tercerVaixell deVapor
poniéndose en la piel deunniñode9 años

De izquierda a derecha, CarmenMachi, Gonzalo Cunill, Mònica López, Gerardo Vera y Pere Arquillué
LLIBERT TEIXIDÓ

SòniaMoyagana el
AmadeuOller para
poetas inéditos

ROSA MARIA PIÑOL
Barcelona

Antes de viajar aMoscú, donde
se presentará el 29 de junio en
el Festival Internacional de
Teatro Chejov, mañana recala
en el TNC el montaje de Plato-
nov producido por el Centro
DramáticoNacional y dicho fes-
tival moscovita. Barcelona
–donde permanecerá hasta el
día 20– es la última escala de
una exitosa gira de la obra por
varias ciudades españolas, em-
prendida tras su estreno en el
María Guerrero de Madrid en
marzo del año pasado.
Platonov es el cuarto monta-

je de Chejov que presenta el
TNC, después de La gavina
(1997), Ran del camí (2002) y
Les tres germanes (2005). Obra
de juventud del dramaturgo ru-
so, desapareció durante años y
reapareció en 1922 en la caja
fuerte de un banco de Moscú.
“En esta obra, Chejov da el pis-
toletazo de salida de todos los
conflictos que después desarro-
llará, y contiene unos interesan-
tes elementos de subversión y
rebelión”, dijo ayerGerardoVe-
ra, director del CDN y de esta

versión, de la que es autor Juan
Mayorga. “Chejov era un revo-
lucionario del alma humana,
aunque lo fuera poco en el as-
pecto político”, añadió.
En la pieza, protagonizada

por Mijail Platonov, un maes-
tro de escuela de provincias
desengañado y al borde de la
desesperación, Chejov retrata
la extinción de una sociedad y

unmundo. “Laobra está atrave-
sada por una línea de fiebre, de
locura, de vértigo, que le da un
carácter singular”, según Vera.
Platonov está interpretado

por PereArquillué, que encabe-
za un amplio elenco en el que
figuran Mònica López, Car-
menMachi, Toni Agustí, Jesús
Berenguer, PepCortés yGonza-
loCunill. “Platonov es un perso-
naje complejo y conmuchas ca-

ras, que no encuentra su sitio
en elmundo donde vive”, expli-
có Pere Arquillué. Mònica Ló-
pez interpreta a la amante de
Platonov, Ana Petrovna, “una
mujer a punto de dejar atrás su
juventud, que luchará por no
perder el amor de su vida”. Por
su parte, CarmenMachi fue ga-
lardonada con el Max a la me-
jor actriz de reparto por su in-
terpretación de Sacha, la
“amante esposa, solícita, em-
briagada por Platonov y a la
vez anulada por él”, según Ge-
rardo Vera. Machi, que pisa
por primera vez las tablas del
TNC, dijo que su personaje en-
carna “un amor ciego, incondi-
cional y bestia”. La actriz subra-
yó el sorprendente conocimien-
to del universo femenino que
demuestra Chejov.
El montaje, que dura dos ho-

ras y cuarto, representará a Es-
paña en el Festival Chejov, que
se celebra con motivo del 150.º
aniversario del nacimiento del
dramaturgo. Estará en el teatro
Pushkin los días 29 y 30 de ju-
nio y 1 y 2 de julio. Se presenta-
rá también un espectáculo de
danza en torno aChejov que fir-
ma Nacho Duato.c

Elvértigovitalde ‘Platonov’,
del jovenChejov, llegaalTNC
La obra se presentará después en el teatro Pushkin deMoscú

Pere Arquillué lidera
el elenco de la pieza,
producida por el
CDN y con dirección
de Gerardo Vera

PANORAMA

Laviolencia escolar sube a escena
en la salaBeckett en ‘Reacció’
BERTA GENER
Barcelona

El aumento de la violencia en
las aulas, y en concreto contra
los profesores, está a la orden
del día y así lo refleja la oferta
teatral. Un ejemplo de cómo
desde los escenarios se aborda
esta problemática es Reacció,
del dramaturgo alemán Lutz
Hübner, desde ayer en la sala
Beckett. La obra, un montaje
deÒscarMolina que podrá ver-
se hasta el 20 de junio, invita al
espectador a reflexionar sobre

el fracaso escolar y el papel de
padres y profesores en la edu-
cación.
Chris (Albert Carbó) está a

punto de sacarse el graduado
escolar, pero le quedan unas
asignaturas que no consigue
aprobar. Para lograrlo decide
presionar a su nueva profesora,
la señorita Sthör (Lídia Linue-
sa). Tras una historia contun-
dente y dura se esconde la críti-
ca hacia el sistema educativo
alemán que, según apuntaHüb-
ner, fomenta la exclusión. Una
situación con paralelismos con

la española, explicó Muñoz.
“Sin moralejas”, Reacció

emociona y plantea preguntas
e “invita al público a reaccio-
nar”, apuntó Molina. Luz blan-
ca, música de Coldplay y pro-
yecciones son los únicos ele-
mentos de una puesta en esce-
na sencilla pensada para ceder
el protagonismo a “una pulsa-
ción dramática potente entre
los dos actores”. Casualmente
Carbó fue alumno de Linuesa,
quien ejerció de profesora y vi-
viómuy de cerca el drama de la
violencia en las aulas.c
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